ONDE INSCREVER-SE?
•

Biblioteca Municipal Popular de Paquetá (Solar Del Rey)
End: Rua Príncipe Regente, 55.
Tel: 3397-0388.
Horário: terça-feira a sábado, das 8h às 16h.

Ponto de Cultura
FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ
Informativo I – Maio de 2008

ATIVIDADES:
•

•
•

Fotografia – Prof Julio (Sorriso) - Sede do Ponto e Clube
Barreirinhas
Quarta Feira – 15h às 16h30
16h30 às 18 h
Capoeira - Prof Atila – Clube Barreirinhas e Sede do Ponto
Terça Feira e Quinta Feira – 17h às 19h
Sábado – 10h às 12h
Mostra de Cinema – Todo último sábado de cada mês (podendo ser
remarcada devido a mau tempo).

EQUIPE:
Coordenador Técnico - Claudia Luna;Coordenador Pedagógico - Volga
Jacq;Apoio Cultural– Francisco J Silveira;Coordenador Evento – Hildete
Peixoto;Professor de Fotografia – Julio (Sorriso);Professor Capoeira –
Àtila Maciel Nascimento;
Assessoria Imprensa para Informativo – Sergio Gerônimo - APPERJ

Patrocínio

Apoio

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ
XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS
CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR - PORTAL PAQUETÁ
CRAS MACHADO DE ASSIS – FUNDAÇÃO ATAULFO DE PAIVA
PREVENTÓRIO - SEERJ

Respeitável público da Ilha de Paquetá!

É com prazer que anunciamos que uma grande e
divertida excursão cultural vai começar!

Tem cinema, teatro, fotografia e artesanato? Tem sim
senhor!

É gratuito e dá para todo mundo brincar!

Chame a família e os amigos, até veranistas podem
participar!

Aonde?

No Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá!

O PROJETO
Licitado e aprovado em 2005 foi considerado fundamental para a Ilha por
diversos representantes de entidades publicas e particulares locais, em
reunião ocorrida no Hotel Fragata.Mas com a demora e a falta de
certeza de que o projeto seria concretizado muitos desanimaram.De
2005 para 2008 alguns problemas surgiram como por exemplo a
demolição de uma das Escolas Municipais locais que ocupam o mesmo
terreno fazendo com que a Sede do Ponto fosse estabelecida em outro
local o antigo e belíssimo Solar Del Rey atual Biblioteca Municipal
Popular de Paquetá ligada a Secretaria Municipal das Culturas RJ. No
inicio de 2008 finalmente tivemos a feliz surpresa de que a verba havia
sido liberada.

ATIVIDADES E PLANO DE TRABALHO
Ao revermos as planilhas tomamos ciência da necessidade de uma
mudança no plano de trabalho que fez com que o projeto fosse iniciado
oficialmente no mês de maio de 2008. As atividades previstas para a
primeira etapa eram: Aquisição do Kit Digital, compra de material, mostra
de cinema e palestras.Com a mudança de plano de trabalho foram
inseridos o curso de Fotografia e Capoeira sendo o ultimo contrapartida.
Além das atividades previstas no plano de trabalho, foi realizada visita a
diversas entidades locais no sentido de mobilizar e resgatar a confiança
da comunidade de Paquetá sobre o projeto.

O PROGRAMA CULTURA VIVA nas palavras de Célio
Turino, Secretário de Programas e Projetos Culturais do MinC:

Por isso potenciar o que já existe, acreditar no povo, firmar
pactos e parcerias com o que o país tem de melhor foi a saída
que encontramos. “O melhor do Brasil é o brasileiro”
Nossa idéia é um Ponto auxiliando outro Ponto, sem relação
hierárquica. Alguns oferecem uma experiência mais avançada
em teatro, outros em dança. Ações sócio-educativas aprendem
com a vanguarda estética que se encontra com a tradição e
ajudam a construir o novo. Nossa idéia é fortalecer a troca entre
iguais, que aprendem entre si e se respeitam na diferença.”

O que são Pontos de Cultura?
O Ponto de Cultura é um dos projetos do Programa Cultura Viva do
Ministério da Cultura – MinC, responsável por articular e impulsionar
as ações que já existem nas comunidades.
Atualmente, existem mais de 800 Pontos de Cultura espalhados pelo
país e no exterior, selecionados através de edital público – até hoje a
Secretaria de Programas e Projetos Culturais do MinC, que coordena o
Programa Cultura Viva, já emitiu quatro editais.

Sua missão? Desesconder o Brasil, reconhecer e reverenciar a
cultura viva de seu povo.

ACONTECEU. . .
PALESTRA & OFICINA

“Precisamos descobrir o Brasil, mostrá-lo para nós mesmos e
para o mundo! Precisamos tomar um banho em suas águas e
construir conceitos que se modelem em contato com a realidade
viva! Precisamos transformar o Brasil!
Ao mesmo tempo em que olhamos para o Brasil e encontramos
criatividade e solidariedade, defrontamo-nos com injustiças,
maus tratos, milhões habitando periferias, favelas e nas ruas.
Trabalhadores sem emprego, jovens sem perspectiva de futuro e
ensino de qualidade. Um povo mestiço, mas sem igualdade
racial: os esquecidos, os sem Estado.
Mesmo assim, o Brasil resiste na solidariedade popular. “A
alegria é a prova dos nove”, qualidade que o povo brasileiro tem
de sobra. Porém, o caminho não é fácil.

Local: Sede do Ponto localizado na Biblioteca Popular de Paquetá
Tema: Cultura, Meio Ambiente,Globalização - palestra e oficina.
Profissionais:Mônica Moreira Carvalho, Andreza Soares,Hildete Peixoto
Data: 25/05/2008

ONDE INSCREVER-SE?
•

Ponto de Cultura
FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ
Informativo II – Junho de 2008

Biblioteca Municipal Popular de Paquetá
( Solar Del Rey)
End: Rua Príncipe Regente, 55.
Tel: 3397-0388.
Horário: terça-feira a sábado, das 8h às 16h.

ATIVIDADES:
•

•
•

Fotografia – Prof Julio (Sorriso) - Sede do Ponto e Clube
Barreirinhas
Quarta Feira – 15h às 16h30
16h30 às 18 h
Capoeira - Prof Atila – Clube Barreirinhas e Sede do Ponto
Terça Feira e Quinta Feira – 17h às 19h
Sábado –
10h às 12h
Mostra de Cinema – Todo último sábado de cada mês (podendo ser
remarcada devido a mau tempo).

EQUIPE:
Coordenadora Técnica - Claudia Luna;Coordenador Pedagógico Volga Jacq;Apoio Cultural– Francisco J Silveira;Coordenador de Evento
– Hildete Peixoto;Professor de Fotografia – Julio (Sorriso);Professor de
Capoeira – Àtila Maciel Nascimento;
Assessoria Imprensa para Informativo – Sergio Gerônimo APPERJ

O NOSSO PAPEL É ...
A Ong O Nosso Papel foi criada com a missão de estimular o pleno
desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, através de cursos e
oficinas educativas, culturais, ambientais e artesanais.Como conseqüência
dessas ações, conseguimos trocar saberes e estimular o posicionamento
crítico, empreendedor e solidário, em uma sociedade cada vez mais
pautada por tecnologias pesadas, padronizadas e muitas vezes
inatingíveis a maior parte da população.

PARA FAZER A DIFERENÇA TEM QUE FAZER JUNTO!
OS NOSSOS PROFESSORES

Patrocínio

Apoio

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ
XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS
CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR - PORTAL PAQUETÁ
CRAS MACHADO DE ASSIS – FUNDAÇÃO ATAULFO DE PAIVA
PREVENTÓRIO - SEERJ

•

FOTOGRAFIA:

Mais conhecido como Sorriso, Julio César da Silva, de 34 anos, trabalha
há oito anos como fotógrafo.
Nascido e criado em Paquetá, formou-se em Ciências Contábeis, mas
descobriu na fotografia o prazer de trabalhar e se realizar
profissionalmente.
Fotógrafo oficial da ilha, “figurinha carimbada” de todos os eventos locais,
atuou muito tempo como voluntário ministrando aulas de fotografia para a
criançada das Escolas Municipais locais.
Atualmente atende duas turmas, sendo uma no Clube Barreirinhas e a
outra na Sede do Ponto, na Biblioteca. Além da fotografia, os alunos são

iniciados em programas de edição de imagem, como o photo shop e
percorrem a Ilha a pé ou de bicicleta captando as belíssimas imagens
locais.

•

CAPOEIRA:

Dog: esse é o nome de batismo de capoeira do instrutor Átila Maciel do
Nascimento. Nascido em Paquetá, nosso professor já circulou pelo Recife,
mas, como “bom filho”, retornou para sua terra natal em 1994.
Foi iniciado em capoeira através do Mestre Pedra.Preocupado com a
situação da criançada da ilha decidiu doar parte do seu tempo para dar
aulas. Outros moradores como o Gabriel e o Hudson se interessaram pela
iniciativa e passaram ajudá-lo.
O mestre Pedra, fundamental na formação dos professores, acompanha de
perto o trabalho desenvolvido. De acordo com ele, a capoeira ensina
valores muito importantes para se viver bem em sociedade: respeito,
disciplina e hábitos saudáveis. Enfim, o equilíbrio do corpo e da mente.

•

NOVOS PARCEIROS - Para a mostra de cinema atual foi realizada
parceria com as seguintes entidades: ASCINE em parceria com a Rio
Filmes e Programadora Brasil.

Mostra de Cinema na Praça Pedro Bruno.ASCINE em parceria
com a Rio Filmes
7/06/2008

Cartola de Lírio Ferreira

28/06/2008

Show Pique Novo

Devido a fortes ventos na Ilha após a mostra do grupo Pique Novo tivemos
que suspender a sessão do filme Bendito é o fruto de Sérgio Goldenberg.

EXPOSIÇÃO - Companhia Estadual de Gás

MOSTRA DE CINEMA

Hildete Peixoto, – Bete, iniciou sua trajetória em projetos sócio-culturais e
ambientais no Programa de Vídeos Ecológicos da PUC-RIO e trabalhou
em todos os projetos da O Nosso Papel. Coordena o Evento Mostra de
Cinema.
O evento, que teve a sua primeira sessão há cerca de quatro anos, na
Praça Bom Jesus, na época do verão, sempre gratuito e aberto a todos,
contava com o importante apoio do Bar do Zeca e do Alberto (Restaurante
Charretão).

•

SOM

Quem conhece o CAT SOM, O SOM A VERA, não o reconheceria pelo
nome Francisco J. Silveira dos Santos. Nascido em Paquetá, Gato
sonoriza, promove, realiza e divulga eventos diversos na Ilha, há 25 anos.
E como não poderia deixar de ser, juntou a equipe do Ponto para Fazer a
Diferença em Paquetá na Mostra de Cinema.

ACONTECEU...

Na semana do Meio Ambiente a Ong O Nosso Papel participou com
exposição na CEG levando produtos e material de divulgação do Ponto.

PALESTRAS
Palestrante: Alexsandra dos Santos Lima
Tema: Política Publica e movimentos sociais.
Local: Preventório Data: 12/06/2008

